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Voorstel aan de raad
Onderwerp

Benoeming externe leden rekenkamercommissie
Almelo 2019

Portefeuillehouder

Presidium

Samenvatting raadsvoorstel
Een rekenkamercommissie doet onderzoek naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid. De
rekenkamercommissie Almelo bestaat uit 6 leden, 3 externe leden en 3 interne leden. Het benoemen
van de externe leden van de rekenkamercommissie is, op grond van artikel 2.3 tweede lid van de
verordening op de rekenkamercommissie Almelo 2019, de bevoegdheid van de gemeenteraad. De
gemeenteraad benoemt de 3 externe leden voor de duur van vier jaar. Via een aftreedrooster zal in
onderling overleg gefaseerde aftreding worden vastgelegd. Alvorens de raad overgaat tot stemming
inzake de benoeming zullen de drie kandidaten zich kort voorstellen aan de raad.

Voorgesteld raadsbesluit
1. De heer J.R. (Jan) Lunsing, geboren op 2 december 1959, wonende te Groningen te benoemen
en te beëdigen als extern lid van de rekenkamercommissie Almelo voor de periode van vier jaar.
2. De heer J.J. (Jan) Mastwijk, geboren op 14 december 1949, wonende te Hoogeveen te
benoemen en te beëdigen als extern lid van de rekenkamercommissie Almelo voor de periode
van vier jaar.
3. De heer J. (Jasper) Riddersma, geboren op 27 april 1974, wonende te Roden te benoemen en
te beëdigen als extern lid van de rekenkamercommissie Almelo voor de periode van vier jaar.

Inleiding
Sinds 2006 is iedere gemeente volgens de Gemeentewet verplicht om een rekenkamer (volgens de
gemeentewet) of een rekenkamerfunctie (rekenkamercommissie volgens een verordening) te hebben.
Het instellen van een rekenkamer(commissie) is niet vrijblijvend.
Een rekenkamer doet onderzoek naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid.
De Gemeentewet (art. 81 e.v.) bepaalt dat er in iedere gemeente een rekenkamer(commissie) moet zijn
ingesteld. De gemeente Almelo heeft sinds 29 januari 2004 een rekenkamercommissie. De
rekenkamer(commissie) is een onafhankelijk orgaan. De onafhankelijkheid komt onder andere tot uiting
bij de onderwerpkeuze, de onderzoek aanpak, de oordeelsvorming en de rapportage.
Conform raadsbesluit is er een selectie- en adviescommissie samengesteld. De selectiecommissie
bestond uit 3 personen:1 intern lid rekenkamercommissie (de heer J. Tijhof), 1extern lid
rekenkamercommissie volgens verordening voor deze procedure eenmalig 1 oud rekenkamercommissielid (mevrouw M. van Doorn) en 1 raadslid uit het presidium (mevrouw I. ten Seldam). De
adviescommissie bestond uit 3 personen: 1intern lid van de rekenkamercommissie (de heer W. Teeuw),
1 medewerker personeelszaken (de heer A. Schotman) en 1 medewerker raadsgriffie (M. Lutjann).
Er is geworven en er hebben 23 personen gereageerd. Hiervan zijn 7 mensen uitgenodigd voor een
gesprek met de selectie- en adviescommissie. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden verspreid over
twee dagen. De hierboven genoemde drie kandidaten worden door beide commissies benoembaar
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geacht. De selectie- en adviescommissie stellen de raad unaniem voor deze drie kandidaten te
benoemen.

Beoogd effect
Door middel van de benoeming van de externe leden van de rekenkamercommissie voldoet de
gemeente Almelo aan de verplichting conform 81 e.v. Gemeentewet om een rekenkamerfunctie te
hebben.

Argumenten
Conform artikel 6 werving- en selectieprocedure van de verordening op de rekenkamercommissie
Almelo 2019 zijn er een selectiecommissie en een adviescommissie ingesteld. De beide commissies
hebben op 10 en 16 juli aan de hand van het, door de raad vastgestelde, functieprofiel gesprekken
gevoerd met zeven kandidaten. Naar aanleiding van deze gesprekken achten de beide commissies de
bovengenoemde kandidaten benoembaar als extern lid van de rekenkamercommissie en stellen ze de
raad voor deze kandidaten te benoemen voor een periode van vier jaar, rekening houdend met een
rooster van aftreden. Deze zal in afstemming met de externe leden worden opgesteld.

Kosten, opbrengsten, dekking en preventief toezicht
De externe leden van de rekenkamercommissie ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden
conform artikel 2.8 van de verordening op de rekenkamercommissie Almelo 2019. De vergoeding komt
ten laste van het budget van de rekenkamercommissie.

Vervolg
Nvt.

Bijlagen
Curricula vitae (achter slotje vertrouwelijk beschikbaar in Ibabs)
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit.

Presidium van de gemeenteraad van Almelo,
de griffier,

de voorzitter,

drs. C.M. Steenbergen

I.A.M. ten Seldam
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De Raad van de Gemeente Almelo:
Gezien het voorstel van het presidium van de gemeente Almelo;
Besluit:
1. De heer J.R. Lunsing, geboren op 2 december 1959, wonende te Groningen te benoemen en te
beëdigen als extern lid van de rekenkamercommissie Almelo voor de periode van vier jaar.
2. De heer J.J. Mastwijk, geboren op 14 december 1949, wonende te Hoogeveen te benoemen
en te beëdigen als extern lid van de rekenkamercommissie Almelo voor de periode van vier jaar.
3. De heer J. Riddersma, geboren op 27 april 1974, wonende te Roden te benoemen en te
beëdigen als extern lid van de rekenkamercommissie Almelo voor de periode van vier jaar.

Gedaan in de openbare vergadering van 17 september 2019,
de griffier,

de burgemeester,

drs. C.M. Steenbergen

A.J. Gerritsen
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